
Em reconhecimento aos serviços prestados e pelos esforços na preservação da saúde, 
segurança e do meio ambiente, durante o ano de 2009, a Innova conferiu certificação à 
IDF Transportes. Essa certificação demonstra o comprometimento que os colaborado-
res e prestadores de serviço da IDF afirmam nos aspectos de SSMAQ, especialmente 
aqueles que transitam e labutam  nas dependências da Innova. 
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IDF recebe certificado de desempenho em SMS 

01  de março de 2010 

Agenda: 

Dia internacional da mulher: 08 de março 

Dia da escola e dia mundial do consumidor: 15 de março 

Início do outono: 20 de março  

Dia mundial contra a discriminação racial: 21 de março 
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      O dia 8 de março 

 
A referência histórica principal das origens do Dia Internacional da Mulher é a II 
Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em 1910, em Copenhague, na 
Dinamarca, quando Clara Zetkin propôs uma resolução de instaurar oficialmente 
um dia internacional das mulheres. Nessa resolução, não se faz nenhuma alusão 
ao dia 8 de março. Clara apenas menciona seguir o exemplo das socialistas ameri-
canas. É certo que a partir daí, as comemorações começaram a ter um caráter 

internacional, expandindo-se pela Europa, a partir da organização e iniciativa das mulheres socialistas. 
Essa e outras fontes históricas intrigaram a pesquisadora Renée Coté, que publicou em 1984, no Canadá, sua 
instigante pesquisa em busca do elo ou dos elos perdidos da história do dia internacional das mulheres.  
Renée, em sua trajetória de pesquisa, se deparou com a história das feministas socialistas americanas que tenta-
vam resgatar do turbilhão da história de lutas dos trabalhadores no final do século XIX e início do século XX, 
a intensa participação das mulheres trabalhadoras, mostrar suas manifestações, suas greves, sua capacidade de 
organização autônoma de lutas, destacando-se a batalha pelo direito ao voto para as mulheres, ou seja, pelo 
sufrágio universal. A partir daí, levanta hipóteses sobre o por quê de tal registro histórico ter sido negligenciado 
ou se perdido no tempo.  
O que nos fica claro, a partir de sua pesquisa das fontes históricas é que a referência de um 8 de março ou uma 
greve de trabalhadoras americanas, manifestações de mulheres ou um dia da mulher, não aparece registrada nas 
diversas fontes pesquisadas no período, principalmente nos jornais e na imprensa socialista. 
Houve greves e repressões de trabalhadores e trabalhadoras no período que vai do final do século XIX até 
1908, mas nenhum desses eventos até então dizem respeito à morte de mulheres em Nova York, que teria da-
do origem ao dia de luta das mulheres. Tais buscas revelam, para Coté, que não houve uma greve heróica, seja 
em 1857 ou em 1908, mas um feminismo heróico que lutava por se firmar entre as trabalhadoras americanas. 
Em busca do 8 de março retraçou a luta pela existência autônoma das mulheres socialistas americanas. 
Desse contexto, surge um dos relatos a ser precisado em suas fontes documentais, sintetizado por Gládis Gas-
sen, (em texto para as trabalhadoras rurais da FETAG), nos indicando que, em março de 1911, dezoito dias 
após o woman's day, não em 1857 (data muito citada na literatura),  numa mal ventilada indústria têxtil, que 
ocupava os 3 últimos andares de um edifício de 10 andares , na Triangle Schirwaist Company, de New York, 
estalou um incêndio que envolveu 500 mulheres jovens, judias e italianas imigrantes, que trabalhavam precaria-
mente, com o assoalho coberto de materiais e resíduos inflamáveis, o lixo amontoado por todas as partes, sem 
saídas em caso de incêndio, nem mangueiras para água... Para " impedir a interrupção do trabalho", a empresa 
trancava à chave a porta de acesso à saída. Quando os bombeiros conseguiram chegar onde estavam as mulhe-
res, 147 já tinham morrido, carbonizadas ou estateladas na calçada da rua, para onde se jogavam em desepero. 
Após essa tragédia, nomeou-se a Comissão Investigadora de Fábricas de New York, que tinha sido solicitada 
há 50 anos! E se iniciaram, assim, as legislações de proteção à saúde e à vida das trabalhadoras. A líder sindical 
Rosa Scneiderman organizou 120.000 trabalhadoras no funeral das operárias para lamentar a perda e declarar 
solidariedade a todas as mulheres trabalhadoras". 
Assim, embora, seja necessário continuar a procurar o fio da meada, é certo que todo um ciclo de lutas, numa 
era de grandes transformações sociais, até as primeiras décadas do século XX, tornaram o dia internacional das 
mulheres o símbolo da participação ativa das mulheres para transformarem a sua condição e a transformarem a 
sociedade.  
Em 1975 a ONU institui oficialmente o dia da mulher, e em 1932, um marco na história brasileira, foi instituí-
do o voto feminino. As mulheres conquistavam o direito de votar e serem eleitas para cargos no executivo e 
legislativo.   

 
 

Fontes: Brasil Escola e Sempreviva Organização Feminista  

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.certisign.com.br/certinews/certificacao-digital-para-governo-saude-e-mercado-financeiro/certificacao-digital-para-governo-saude-e-mercado-financeiro/imagem&imgrefurl=http://www.certisign.com.br/certine
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Dicas de direção defensiva 
Distância de seguimento (continuação): 
No boletim anterior, vimos que a distância de seguimento é a distância total que devemos manter frontal e lateral em relação aos de-
mais atores do trânsito. Vimos também que estas distâncias estão relacionadas com o tipo, peso e estado de manutenção dos veículos, 
tipo e estado da pista, situação da carga, a velocidade desenvolvida e o estado físico e psíquico do condutor. Comentamos as conclusões 
científicas acerca dessas distâncias, além de usarmos como exemplo um automóvel, que no caso, estava se deslocando a uma velocidade 
de 40 km/h e precisava de uma distância de aproximadamente 19 metros. Bom, relembrando isso, surgem algumas questões: qual seria 
a distância se estivéssemos falando de um caminhão? Como eu posso manter a distância se perdemos a noção dela quando estamos em 
deslocamento?  

Vamos supor que estejas conduzindo um caminhão que tenha um PBT (peso bruto total) de 22 ton., a carga é baixa e bem acondicio-
nada, a pista está seca (asfalto), os pneus e freios estão em ótimo estado e, a velocidade desenvolvida é de 60 km/h. A distância de rea-
ção (percorrida durante o tempo que levamos para reagir) será de aproximadamente 25 metros; a distância de frenagem será de aproxi-
madamente 28 metros. Chegamos então a conclusão que a distância de parada do veículo será de aproximadamente 53 metros. Para 
completar a distância de seguimento precisamos pensar na distância de segurança, ou seja, naquela que ficará de “sobra” caso algo não 
funcione como o planejado. Quanto você deixaria?  

 

 

 

Agora que já respondemos a primeira pergunta, passaremos para a próxima: noção de distância. 

É fato que temos pouca noção de distância, salvo aqueles que rotineiramente trabalham com isso, dificilmente conseguimos dizer exata-
mente quanto de distância existe entre um ponto e outro. O agravante a essa “pouca” noção, é a condição de movimento, ou seja, por 
estarmos nos deslocando a nossa noção diminui. Então, como podemos saber se a distância de seguimento está adequada?  

Para isso usaremos o famoso conceito da física: distância = V (velocidade)  x T (tempo). 

Usarei o tempo para saber se a minha distância está boa: primeiramente deve-se marcar um ponto fixo na via (uma árvore, uma placa, 
etc.), quando a traseira do veículo da frente passar pelo ponto marcado, comece a contar  51, 52, 53... se chegares no ponto fixo três 
segundos depois quer dizer que, em uma velocidade de 60 km/h, a distância é de 51 metros. Se fossem 5 segundos, a distância seria de 
68 metros, e assim por diante. O interessante dessa técnica é que, além da contagem ser fixa (quanto maior a velocidade, maior será a 
distância nesse mesmo tempo), é extremamente fácil de ser aplicada. 

De acordo com o veículo conduzido, mantemos o seguinte tempo: de 2 a 3 segundos para automóveis; de 4 a 6 segundos para cami-
nhões e ônibus; e de 7 a 10 segundos para os veículos maiores e mais pesados. Não esqueça que isso serve para condições favoráveis de 
tempo, pista, veículo e condutor. Em casos  desfavoráveis, como chuva por exemplo, mantenha no mínimo o dobro da distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na próxima edição falaremos o quanto a visibilidade pode influenciar na distância de seguimento. 

D.R. 

 

25 m 

D.F. 

 

28 m 

D.S. 

 

    ? 

Distância de seguimento = D.R. + D.F. + D.S. 

Distância de parada = D.R. + D.F. 

60 km/h 



 ABNT reedita a NBR 14725:2009  
NBR 14725:2009 que trata da Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), possui 
novas exigências  

A norma entrou em vigor em: 26.09.09 corrigida em 26.02.10 e foi dividida em 4 partes, sendo:  
14725-1:2009 – Produtos Químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Parte 1 – Terminologia;  
14725-2:2009 – Produtos Químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Parte 2 – Sistema de Classificação de 
Perigo;  
14725-3:2009 – Produtos Químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Parte 3 – Rotulagem; 
14725-4:2009 – Produtos Químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Parte 4 – Ficha de Informações de Segu-
rança de Produtos Químicos (FISPQ). 
Além das mudanças no conteúdo da FISPQ, houve alteração na rotulagem de produtos químicos. Observar que além da rotulagem de 
produtos químicos, temos o rótulo de segurança nas embalagens de produtos químicos perigosos, que deve atender a NBR7500 ABNT 
e a Res. 420/04 ANTT para o transporte de produtos perigosos.  
As FISPQ atuais e rotulagem, serão aceitas até 26.02.2011, a partir de 27.02.2011 passam a ser obrigatórias as novas exigências. Portan-
to as empresas devem se adequar para atender as novas exigências na NBR14725.  

Fonte: ABNT 
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O que é a dengue?  
A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada 
por um vírus da família Flaviridae e é transmitida através 
do mosquito Aedes aegypti, também infectado pelo vírus. 
Atualmente, a dengue é considerada um dos principais 
problemas de saúde pública de todo o mundo. 
Tipos de Dengue: 
Em todo o mundo, existem quatro tipos de dengue, já 
que o vírus causador da doença possui quatro sorotipos: 
DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. 
No Brasil, já foram encontrados da dengue tipo 1, 2 e 3. 
A dengue de tipo 4 foi identificada apenas na Costa Rica. 
Formas de apresentação 
A dengue pode se apresentar – clinicamente - de quatro 
formas diferentes formas: Infecção Inaparente, Dengue 
Clássica, Febre Hemorrágica da Dengue e Síndrome de 
Choque da Dengue. Dentre eles, destacam-se a Dengue 
Clássica e a Febre Hemorrágica da Dengue. 
- Infecção Inaparente 
A pessoa está infectada pelo vírus, mas não apresenta 
nenhum sintoma. A grande maioria das infecções da den-
gue não apresenta sintomas. Acredita-se que de cada dez 
pessoas infectadas apenas uma ou duas ficam doentes. 
- Dengue Clássica 
A Dengue Clássica é uma forma mais leve da doença e 
semelhante à gripe. Geralmente, inicia de uma hora para 
outra e dura entre 5 a 7 dias. A pessoa infectada tem fe-
bre alta (39° a 40°C), dores de cabeça, cansaço, dor mus-
cular e nas articulações, indisposição, enjôos, vômitos, 
manchas vermelhas na pele, dor abdominal (principalmente em crianças), entre outros sintomas. 
Os sintomas da Dengue Clássica duram até uma semana. Após este período, a pessoa pode continuar sentindo cansaço e indisposição. 
- Dengue Hemorrágica 
A Dengue Hemorrágica é uma doença grave e se caracteriza por alterações da coagulação sanguínea da pessoa infectada. Inicialmente se 
assemelha a Dengue Clássica, mas, após o terceiro ou quarto dia de evolução da doença surgem hemorragias em virtude do sangramen-
to de pequenos vasos na pelo e nos órgãos internos. A Dengue Hemorrágica pode provocar hemorragias nasais, gengivais, urinárias, 
gastrointestinais ou uterinas. 
Na Dengue Hemorrágica, assim que os sintomas de febre acabam a pressão arterial do doente cai, o que pode gerar tontura, queda e 
choque. Se a doença não for tratada com rapidez, pode levar à morte. 
- Síndrome de Choque da Dengue 
Esta é a mais séria apresentação da dengue e se caracteriza por uma grande queda ou ausência de pressão arterial. A pessoa acometida 
pela doença apresenta um pulso quase imperceptível, inquietação, palidez e perda de consciência. Neste tipo de apresentação da doença, 
há registros de várias complicações, como alterações neurológicas, problemas cardiorrespiratórios, insuficiência hepática, hemorragia 
digestiva e derrame pleural. 
Entre as principais manifestações neurológicas, destacam-se: delírio, sonolência, depressão, coma, irritabilidade extrema, psicose, de-
mência, amnésia, paralisias e sinais de meningite. Se a doença não for tratada com rapidez, pode levar à morte. 
 

Fonte: Ministério da Saúde 



As “faces” da IDF 
Nesse mês da mulher, mostramos aqui as faces femininas da 
IDF. 
Ana Laura Grochau é gestora operacional dos posto avan-
çado de Montenegro, tem vários anos de experiência no 
transporte, sendo um destes na IDF, é casada com Bem 
Hur, tem três filhos: Wagner, Victor e Vivian. Não gosta 
muito de futebol, mas é gremista. O seu passatempo preferi-
do é passear com a família. 
Luciane Heck é assistente operacional no posto avançado 
de Montenegro, trabalha há três anos na IDF. Torce para o 
Grêmio, e o seu passatempo favorito é dançar. 

Rochele Costa é assistente da diretoria, trabalha há seis meses na IDF; é colorada e o seu passatempo preferido é estar com a 
família e amigos. 
Cristiane Amorim é Diretora Administrativa da IDF, é casada com Ivo e tem um filho, o Lucas, torce para o Grêmio e o seu 
passatempo preferido é ir ao cinema. 
Jális Mariél Rosa Fraga trabalha há mais de um ano na recepção da IDF. Gremista de carteirinha, é casada com Jéferson e o seu 
passatempo favorito é de sair com o marido e curtir a família. 

Com a palavra: a Diretora 
Administrativa da IDF 

Mulher... 
Que traz beleza e luz aos dias mais difí-
ceis 
Que divide sua alma em duas 
Para carregar tamanha sensibilidade e 
força 
Que ganha o mundo com sua coragem 
Que traz paixão no olhar 
Mulher, 
Que luta pelos seus ideais, 
Que dá a vida pela sua família 
Mulher 
Que ama incondicionalmente 
Que se arruma, se perfuma 

 

 

Que vence o cansaço 
Mulher, 
Que chora e que ri 
Mulher que sonha... 
Tantas Mulheres, belezas únicas, vivas, 
Cheias de mistérios e encanto! 
Mulheres que deveriam ser lembradas, 
amadas, admiradas todos os dias... 
 
Para nós , Mulheres  tão especiais... 

 
Feliz Dia Internacional da Mulher! 

 

Cristiane Amorim  

   Ana             Luciane            Rochele       Cristiane        Jális 
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“Não dá dinheiro mas é divertido!” 

“Não sou mágico, mas vivo do 
truck!” 

 
“Jesus era carpinteiro, e o diabo é 
político!” 

Fonte: motorista César Hoffmann da 

empresa Transkinko 

Frases de pára-choque 

Humor 


